„Образование и околна среда“
Формуляр за кандидатстване на НПО

Наименование на кандидатстващата организация: При кандидатстване
съвместно с /от името на неформална група, моля, опишете я накратко
(наименование, ако има, или брой участници)

Наименование на проекта:

1/ Обща информация
Официален представител на
организацията и
координатор на
неформалната група, ако е
приложимо
Имена на лицето за контакт
Данни на лицето за контакт в
организацията и
координатор на
неформалната група (ако е
приложимо) (електронна
поща/телефонен номер)
Кога е създадена
организацията/групата?
Колко души участват в екипа,
който ще отговаря за
изпълнението на проекта и
какви ще бъдат техните
задачи?

В кое населено място/места
(градове или села) (ще) се
разработва проектът? Какви
отношения имате с
общинската администрация и
с държавните институции по
места?

2/ Вашата организация / екип
a. Описание на организацията: история, управление, основни цели,
осъществени проекти (не повече от 300 думи)

3/ Представяне на проекта, цели и предизвикателства
a. Каква е основната причина, заради която кандидатствате? Опишете как
взехте това решение (не повече от 300 думи)
b. Какъв друг източник/-ци на финансиране предвиждате за изпълнението на
проекта? Ако е осигурено съфинансиране от други източници, моля,
напишете ги. (не повече от 300 думи)
c. Предвиждате ли да привлечете партньори в изпълнението на проекта ? Ако е
така, напишете информация за тях и техните функции. (не повече от 300

думи)

3/ Представяне на проекта, цели и предизвикателства
a. Какво целите да промените с помощта на проекта? Опишете проблемите и
потребностите в контекста на Вашия проект. (не повече от 300 думи)
b. Основни идеи за проекта – (не повече от 300 думи) Имайте предвид, че
бихте могли да направите представянето по най-удобния за Вас начин –
текстово описание, кратко видео и т.н.
c. Опишете целевата група и броя бенефициенти по проекта

d. С какви трудности очаквате да се сблъскате и какви проблеми ще решавате?
e. Продължителност на проекта (от юни 2019 г. до края на проекта)
Дата/
май
Дейности 2019 г.

юни юли август септември октомври ноември декември

f. Моля, опишете как възнамерявате да използвате безвъзмездната помощ от 3
000 лв., която ще получи всеки от трите най-добри проекта. Обяснете как сте
формирали бюджета – финансиране и финансови нужди на проекта (По-долу

има примерен списък, а бихте могли да приложите към заявлението и
електронна таблица в Excel с по-подробен бюджет)
ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО КАТЕГОРИИ:







Разходи за труд – заплати и хонорари на подизпълнители (експерти,
лектори и т.н.)
Организационни и транспортни разходи (включително пътни
разходи на участниците в дейностите по проекта)
Технически разходи (материали, наем на техника и др.)
Други разходи (моля, уточнете)
Разходи за реклама
Разходи за администриране и комуникации (не повече от 10% от
целия бюджет)

4/ Проектна рамка
Покажете как Вашият проект се вписва в рамките на категорията „Образование и
околна среда“.
Моля, опишете връзката между Вашия проект и:
a. Образованието (200 думи)

b. Активизирането на гражданите и обществото (Как планирате да достигнете
до максимален брой хора, да ги ангажирате, да увеличите подкрепата и
въздействието?) (200 думи)
c. Устойчивост/Околна среда (200 думи)
d. Как Вашият проект ще допринесе за постигане на следните цели:
равнопоставеност между мъже и жени, приобщаване на уязвимите групи или
на лицата с увреждания? (200 думи)
e. Как Вашият проект ще осигури на бенефициентите възможност за развитие,
като ги превърне в активни партньори и евентуално в нови посланици на
проекта? (200 думи)
f. Възможно ли е Вашият проект да бъде повторен в други населени места и
използван от други хора? (200 думи)
g. Моля, опишете какви перспективи за развитие виждате за Вашия проект. Как
си представяте, че ще се гарантира неговата устойчивост в краткосрочен
двегодишен план? (200 думи)

